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Taubaté realiza
campanha de prevenção
do câncer bucal

A Prefeitura de Taubaté,
através da Secretaria de
Saúde, realiza no sábado,
dia 19 de março, das 8h
às 12h, nas UBS Mais do
município a Campanha
de Prevenção do Câncer
Bucal.
Na programação estão
avaliações clínicas que,
não necessitam de agendamento prévio, orientações e palestras educativas relacionadas à

prevenção odontológica.
Para atendimento, é imprescindível a apresentação do cartão SIM e
SUS, documento pessoal
com foto e que conste o
número do CPF.
Confira abaixo as unidades que participam da
Campanha:
UBS Mais Aeroporto:
Rua Dinorah Pereira Ramos, nº 363
UBS Mais Chácaras

Reunidas Brasil: Rua Expedicionário Benedito de
Moura, nº 222
UBS Mais Gurilândia:
Rua Tico-Tico, nº 61
UBS Mais Independência: Avenida Independência, nº 1.640
UBS Mais Mourisco:
Avenida Santina Alvissus Fernandes, s/n
UBS Mais Três Marias
(Fazendinha): Rua 31, nº
50

Encontro de menor
desaparecida mobilizou
sociedade e teve apoio da GCM

A ocorrência de desaparecimento de uma menor
registrada no final da noite do ultimo sábado (13)
em Pindamonhangaba
mobilizou grande parte
da população no último
domingo e seu reencontro foi confirmado, na
cidade vizinha de Aparecida, por familiares na
tarde de ontem.
O monitoramento de câmeras da Prefeitura de
Pindamonhangaba
foi
importante para desenhar
o trajeto desde que a menor saiu de sua residência, percorrendo ruas de
diversos bairros da cida-

de até o momento de embarque para Aparecida.
Diversas pessoas compartilharam fotos e mensagens nas redes sociais
enquanto familiares da
menor trocavam informações com a Polícia
Militar, Polícia Civil e
Guarda Civil Metropolitana (GCM).
Segundo a Secretaria de
Segurança da Prefeitura
de Pindamonhangaba o
trabalho integrado garantiu a agilidade no repasse
de informações e o reencontro da menor. Pela
GCM, tiveram participação mais direta o Coman-
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dante Sandro Alvarenga
e os guardas Marcelo
Minamizako, Paulo Sérgio, Matheus e Felipe,
bem como os integrantes
do Centro de Segurança
Integrada (CSI) Agente
de trânsito Daniel e PM
Cb Cândido. “Temos que
registrar também agradecimentos ao Comandante Bento e toda equipe
GCM de Aparecida, bem
como as equipes de monitoramento grupo Solutec e Americanet e ao
Secretário de Esporte,
Everton Chinaqui e toda
equipe da SEMELP”,
afirmou Fabrício
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Oficial de Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Tremembé/SP
Livro D-26, FLS. nº 61, Termo nº 7590
Faço saber que pretendem se casar AILTON NUNES DE OLANDA e MARIA DO SOCORRO DA SILVA,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3, 4 e 5 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de São Paulo-SP, nascido no dia 26 de agosto de 1982, de estado civil divorciado,
de profissão vigilante, residente e domiciliado na Rua Vinte e Dois, nº 125, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filho de CICERO MONTEIRO DE OLANDA, falecido em Butantã/SP e de MARIA DE LOURDES
NUNES, natural de Mãe d’Água/PB, residente e domiciliada em Tremembé/SP. A habilitante é natural de
Guarabira-PB, nascida no dia 21 de novembro de 1987, de estado civil divorciada, de profissão agricultora,
residente e domiciliada na Rua Vinte e Dois, nº 125, Jardim Alberto Ronconi, Tremembé/SP, filha de MARIA
LINDALVA DA SILVA, natural de Campina Grande/PB, residente e domiciliada em Serra Redonda/PB. Se
alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
Livro D-26, FLS. nº 61, Termo nº 7591
Faço saber que pretendem se casar LUCAS RICARDO MONTEIRO e BRUNA FERNANDA SANTOS,
aprensentando os documentos necessário exigidos pelo artigo 1.525, incisos 1, 3 e 4 do Código Civil Brasileiro. O habilitante é natural de Tremembé-SP, nascido no dia 25 de março de 1990, de estado civil solteiro, de
profissão oficial montador, residente e domiciliado na Rua das Avencas, nº 75, Vale das Flores, Tremembé/SP,
filho de LUIZ CARLOS MONTEIRO, de 55 anos, natural de Tremembé/SP, nascido na data de 13 de outubro
de 1966 e de MARIA LUCIA DOS SANTOS MONTEIRO, de 57 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na
data de 10 de novembro de 1964, ambos residentes e domiciliados em Tremembé/SP. A habilitante é natural
de Tremembé-SP, nascida no dia 11 de maio de 1992, de estado civil solteira, de profissão ajudante de cozinha,
residente e domiciliada na Rua das Avencas, nº 75, Vale das Flores, Tremembé/SP, filha de JOSÉ CARLOS
SANTOS, falecido em Tremembé/SP na data de 09 de julho de 2005 e de MARLENE DIONISIA DOS SANTOS, de 51 anos, natural de Tremembé/SP, nascida na data de 20 de abril de 1970, residente e domiciliada em
Tremembé/SP. Se alguem souber de algum impedimento, oponha-o na forma da Lei. Lavro o presente para ser
afixado em Cartório e cópia para a imprensa local desta cidade.
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AVISO DE LICITAÇÃO - A Prefeitura Municipal de Potim torna público
a abertura de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico Nº 008/2022.
Objeto: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Pó
de Café. Data para recebimento de proposta: das 08h00min do dia
15/03/2022, até às 08h00min do dia 28/03/2022; data da abertura de
propostas: das 08h00min às 09h00min do dia 28/03/2022; data de início
da sessão pública: às 09h00min do dia 28/03/2022, horário de Brasília/
DF, local www.bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado. Maiores informações através do telefone (12) 3112-9200.

Aviso de Retificação – Pregão Eletrônico Nº 005/2022 – OBJETO: Registro de Preços para Aquisição Futura e Parcelada de Cestas Básicas - Promoção Social – Tendo em vista necessidade de retificação do
Termo de Referência do Pregão em epígrafe, devido à necessidade de
alteração na composição mínima do item 09 - Tempero, ficam alteradas:
Data para recebimento de proposta: das 09h00min do dia 16/03/2022,
até as 09h00min do dia 28/03/2022; data da abertura de propostas: das
09h00min às 10h00min do dia 28/03/2022; data de início da sessão pública: às 10h00min do dia 28/03/2022, horário de Brasília/DF, local www.
bnc.org.br “acesso identificado no link - licitações”. O Edital retificado
na íntegra poderá ser consultado aos interessados no site supracitado.
Potim, 15 de março de 2022. Bruno C. F. Abreu – Pregoeiro.
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Prefeitura realiza
Operação
Cata-Bagulho em Nova
Caçapava neste
sábado (19)

A Secretaria de Obras
e Serviços Municipais
da Prefeitura de Caçapava, por meio do
Projeto Bairro + Limpo, realiza no sábado,
dia 19, operação Cata-Bagulho e Cata-PEV
em Nova Caçapava. A
ação ocorrerá das 9h
às 11h, na Av. Roberto
Eduardo Lee, em frente à Rua Raul Cornélio
Brom. Os moradores
poderão levar ao local
para serem recolhidos
materiais como sofás,

racks e colchões, além
de camas, estantes e
guarda-roupas
desmontados, entre outros objetos que não
tenham mais utilidade
nas moradias.
No Cata-PEV (Ponto
de Entrega Voluntário)
poderão ser descartados para recolhimento
os materiais eletroeletrônicos.O
objetivo
da ação é contribuir
para a limpeza geral
do bairro, evitando o
descarte irregular de

materiais e acúmulo de
lixo em terrenos e vias.
A operação tem como
finalidade também evitar a proliferação de
animais peçonhentos
e favorecer a eliminação de criadouros do
mosquito da dengue.A
limpeza nos bairros é
realizada regularmente e acompanhada por
ações de conscientização, com instalação de
placas sobre a proibição de descarte irregular de lixo.
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Poupatempo de Caçapava foiinaugurado
com evento para a população e presença
de autoridades no último sábado (12)

A unidade do Poupatempo de Caçapava foi inaugurada no sábado (12),
com a presença do vice-governador do Estado
de São Paulo, Rodrigo
Garcia, do Deputado Federal Eduardo Cury, do
Subsecretário de Assuntos Metropolitanos, Ortiz
Júnior e do Diretor do
Prodesp, Murilo Macedo, além de autoridades
municipais de Caçapava
e do Vale do Paraíba. O
evento aconteceu com
apresentação de música da BAMAC (Banda
Marcial de Caçapava) e
a participação da população na Praça Dr. Pedro
de Toledo, ao lado da
igreja Matriz de São João
Batista.O novo posto beneficiará mais de 95 mil
pessoas e seguirá modelo
compacto integrado ao
Detran.SP, integrando as
120 unidades existentes
do programa. O Poupatempo de Caçapava recebeu investimento de
R$ 160 mil pelo Estado e
tem capacidade para realizar até 380 atendimen-

tos por dia.
O posto de Caçapava
oferece serviços que dependem da presença dos
usuários para serem concluídos, como a solicitação de RG, primeira via
e alteração de dados cadastrais da CNH, mudança na característica ou
transferência interestadual de veículo, intenção de
matrícula escolar, investigação e reconhecimento de paternidade, além
de serviços municipais,
como aprovação de loteamento, parcelamento de
dívidas, habite-se, isenção de IPTU, transferência de imóveis, certidões
e alvarás diversos.
Os cidadãos que precisam realizar serviços presenciais devem obrigatoriamente agendar data e
horário pelo portal www.
poupatempo.sp.gov.br ou
aplicativo Poupatempo
Digital.
As demais opções estão
disponíveis online e podem ser realizadas com
conforto e segurança,
sem precisar sair de casa.
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Atualmente, são mais de
190 serviços nos canais
eletrônicos – site, app
e totens de autoatendimento –, que incluem
renovação de CNH, licenciamento de veículos, consulta de IPVA,
Carteira de Trabalho, seguro-desemprego, entre
outros.
Sobre o Poupatempo
Administrado pela Prodesp – empresa de Tecnologia do Estado – o
Programa Poupatempo
tem 24 anos de existência
e já realizou cerca de 670
milhões de atendimentos
à população em suas 120
unidades. Com o início
da pandemia, em março de 2020, o programa
acelerou o processo de
digitalização dos serviços, para melhor atender
a população.
Serviço Poupatempo de
Caçapava:
Endereço:
Rua Capitão João Ramos, 58, Centro, Caçapava/SP. Horário: de segunda a sexta-feira, das 9h às
17h, e aos sábados, das
9h às 13h.
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Fundo social de
Com baixa no número de
Tremembé está recebendo
casos da Covid-19, Ilhabela
doações para a realização de encerra Gripário Municipal
um bazar
solidário na região do
maracaibo.

Sabe aquelas roupas
ou utensílios que você
já não usa mais? Que
tal você praticar uma
boa ação e doar para
aqueles que precisam.
O Fundo Social de Tremembé está recebendo
doações de roupas, cal-

çados, utensílios, eletrodomésticos, bijuterias,
roupa de cama que estejam em BOM ESTADO
para a realização de um
BAZAR SOLIDÁRIO
que ajudará famílias da
região do Maracaibo.
Faça a sua parte! Aju-

dar o próximo nunca
sai
de
moda.
MAIS INFORMAÇÕES:
3674-3660 ou 3674-3910
Secretaria de Ação Social na Rua José Monteiro Patto, 195 – Jd.
Bom Jesus, das 09h às
11h ou das 14h às 16h

Com a redução no número de casos da Covid-19
no município, o Prefeito
de Ilhabela, Toninho Colucci, fez o encerramento
oficial das atividades do
Gripário Municipal, na
manhã desta segunda-feira (14/3), com a presença dos funcionários
que atendiam na unidade.
“A gestão da saúde pública é dinâmica e sempre baseada em critérios
epidemiológicos. Hoje é
momento para encerramos esse ciclo com muita esperança de que o cenário regional não sofra
mais aumentos. Nossa
gratidão a todos e todas
que batalharam na linha
de frente e hoje podem
virar uma página”, destacou o Prefeito de Ilhabela, Toninho Colucci.
A medida foi tomada levando em consideração
a redução de casos positivos e internações em
função da Covid-19 e o
aumento no número de
vacinados. A unidade já

passou por readaptação
e funcionará de segunda a sexta-feira, das 8h
às 18h, como Centro de
Testagem – Covid-19.
“Esse é mais um momento de readaptação,
encerramos o Gripário
e em seguida devolveremos a sede do Centro
de Atenção Psicossocial
(Caps) que vem servindo como internação secundária desde o início
da pandemia. Agradeço
a todos pelo incansável
trabalho desenvolvido
neste local”, destacou a
secretária de Saúde, Lúcia Reale. O Programa de
Monitoramento Domiciliar e o Alô Saúde Covid-19 também tiveram
significativa diminuição
nos atendimentos e, por
conta disso, esses serviços (que funcionavam
como extensão do Gripário) foram encerrados na
última sexta-feira (11/3).
“Tivemos uma alta de
casos no início da temporada de verão, onde
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nossa preocupação era
com o avanço da doença
e a onda da nova variante. Na ocasião, fizemos
a ampliação da testagem em massa, aumento
dos leitos e o reforço da
campanha de vacinação.
Hoje é possível ver o
efeito dessas ações com
os números positivos
apresentados, onde mostra que estamos no controle, o que nos permite
flexibilizar as ações”,
salienta Colucci. Vale
destacar que a vacinação
para adultos e crianças a
partir dos 5 anos, contra
a Covid-19, continua na
cidade, em todos os postos de saúde, das 8h às
16h30. A Secretaria de
Saúde de Ilhabela reforça que, apesar dos dados
positivos, ainda é necessário manter todos os
protocolos de segurança,
como o uso de máscaras
em locais fechados, a
higienização das mãos e
completar o seu esquema
vacinal.

